หลักเกณฑ์ของวารสารคณะพลศึกษา
1. วารสารคณะพลศึกษา (Journal of Faculty of Physical Education: J Faculty Phys Educ) เป็ นวารสารราย
6 เดือน ตีพพิ ม์เผยแพร่จานวน 2 เล่มต่อปี เล่มที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) เล่มที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)
2. วารสารคณะพลศึกษายินดีรบั บทความวิจยั (Research Article) หรือบทความวิชาการ (Review Article) ในด้าน
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และ สาธารณสุข
ศาสตร์
3. บรรณาธิการวารสารคณะพลศึกษามีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้คอื พิจารณาคุณภาพของบทความวิชาการหรือบทความ
วิจยั ไม่ตีพิม พ์บทความวิชาการหรือบทความวิจยั ที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว แต่ งตัง้ กรรมการประเมิน
บทความจากผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ตามสาขา ไม่เปิ ดเผยรายชื่อผูเ้ ขียนและชื่อหน่ วยงานต่อผูป้ ระเมิน
บทความ ไม่นาข้อมูลจากบทความที่อยู่ระหว่างการตีพมิ พ์ท่อี ยู่ระหว่างการตีพิมพ์ ไปใช้ก่อนได้รบั อนุ ญาติ
รวมทัง้ กาหนดบทลงโทษผูท้ ท่ี าผิดจรรยาบรรณผูเ้ ขียน
4. บทความวิจยั หรือบทความวิชาการทีเ่ สนอเพื่อพิจารณาตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารคณะพลศึกษา จะได้รบั การ
ประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒ ิ (Reviewer) จานวน 3 ท่าน ทีเ่ ป็ นแบบอาพรางสองฝ่ าย (Double blind) โดยผูเ้ ขียน
จะได้รบั การพิจ ารณาให้ลงตีพิม พ์ ได้เมื่อ ผ่ า นการประเมิน 2 ใน 3 ของผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู้เขีย นได้สรุ ป
รายละเอียดการแก้ไขบทความวิจยั หรือบทความวิชาการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามตารางที่
กาหนดให้แล้ว ผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด
5. ผูเ้ ขียนต้องปฎิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณดังต่อไปนี้คอื มีการเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจยั ให้ถูกต้อง
ตามรูปแบบของวารสาร ไม่คดั ลอกผลงานผู้อ่นื มีการอ้างถึงแหล่งที่มาของข้อมูล มีการระบุลาดับชื่อของ
ผูเ้ ขียนตามที่ตกลงกันไว้ มีกติ ติกรรมประกาศที่แสดงความขอบคุณต่อบุคคลหรือแหล่ งทุนที่สนับสนุ น โดย
บทความวิจยั หรือบทความวิชาการทีส่ ง่ ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารคณะพลศึกษานี้ ต้องไม่เคยตีพมิ พ์เผยแพร่ท่ี
ใดมาก่อนหรือไม่อยู่ในระหว่างขบวนการเพื่อพิจารณาการตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ นอกจากนี้ งานวิจยั ที่ลง
ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารคณะพลศึกษานี้ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการการทาวิจยั ในมนุษย์
6. กรณี ท่ีผู้ เขีย นไม่ ป ฎิ บ ัติต ามหลัก จรรยาบรรณของผู้เขีย น วารสารคณะพลศึก ษาจะด าเนิ น การเพิก ถอน
(Retracted) บทความดังกล่าวออกจากวารสารคณะพลศึกษา และทางวารสารคณะพลศึกษาจะไม่รบั พิจารณา
บทความจากผูเ้ ขียนดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 5 ปี
7. กรณีท่ผี เู้ ขียนมีความประสงค์จะขอถอน (Withdraw) บทความวิจยั หรือบทความวิชาการทีผ่ ่านขบวนการ หรือ
อยู่ในขัน้ ตอนการตีพิมพ์ ให้ผู้เขียนทาบันทึกมายังกองบรรณาธิการก่อนการตีพิพม์เผยแพร่ ไม่เช่นนัน้ ทาง
วารสารคณะพลศึกษาจะไม่รบั พิจารณาบทความจากผูเ้ ขียนดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 3 ปี
8. ผูเ้ ขียนส่งไฟล์ตน้ ฉบับบบทความวิจยั หรือบทความวิชาการ ขนาด A4 ไม่ควรเกิน 12 หน้า รูปแบบตัวอักษร
เป็ น Browallia New ข้อความขนาด 14 Pt. ชื่อเรื่องขนาด 16 Pt. การกัน้ บน/ล่าง/ขวา 1 นิ้ว ซ้าย 1.2 นิ้ว
ผ่านระบบวารสารอิเลคทรอนิกส์ ของคณะพลศึกษาทาง http://www.peswu-journal.info
9. องค์ประกอบของบทความวิจยั และบทความวิชาการประกอบด้วย
- ชื่อบทความ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)
- ชื่อ-นามสกุลจริง ไม่ตอ้ งใส่ยศ ตาแหน่งของผูเ้ ขียน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- สังกัด ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวอย่าง)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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- บทคัดย่อ (Abstract) ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 350 คา บทคัดย่อบทความวิจยั
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ (Purpose) วิธดี าเนินการวิจยั (Methods) ผลการวิจยั (Results) สรุปผล
(Conclusions) บทคัดย่อบทความวิชาการประกอบด้วย บทนา (Introduction) อภิปราย (Discussion) สรุป
(Conclusions)
- คาสาคัญ (Keywords) จานวน 3-5 คา ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คาสาคัญ: การออกกาลังกาย, มวลกล้ามเนื้อ, ความแข็งแรง (ตัวอย่าง)
Keywords: exercise, muscle mass, strength (ตัวอย่าง)
- บทความวิจยั ประกอบด้วย บทนา (Introduction) วัตถุประสงค์ (Purpose) วิธดี าเนินการวิจยั (Methods)
ผลการวิจยั (Results) อภิปรายผล (Discussion) สรุปผล (Conclusions) ข้อเสนอแนะ (Suggestions)
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เอกสารอ้างอิง (References) โดยวิธกี ารดาเนินการวิจยั จะต้อง
ประกอบด้วย อาสาสมัคร (Participants) เกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมวิจยั (Inclusion Criterial) เกณฑ์การ
คัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ออกจากการวิจยั (Exclusion criteria) ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั (Research
process) คณะกรรมการจริยธรรม (Ethic committees) การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data analysis)
- บทความวิชาการประกอบด้วย บทนา (Introduction) เนื้อหา (Contents) สรุป (Conclusions) ข้อเสนอแนะ
(Suggestions) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เอกสารอ้างอิง (References)
- ตารางที่ เขีย นไว้ด้านบนตาราง เป็ น ตัวทึบ แสดงตัวแปร หน่ วย ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(ขนาด 14) พร้อมแสดงสรุปคาบรรยายใต้ตาราง
(ตัวอย่างตาราง)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของ........................................................................................................
ตัวแปร
อายุ (ปี )
น้าหนักตัว (กิโลกรัม)
อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก (ครัง้ /นาที)
อัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด (มิลลิลติ ร/กิโลกรัม/นาที)

ค่าเฉลีย่ ±ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
22±5
60±3
70±9
55±3

ตารางที่ 1 แสดงค่าค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของ.....................................................................
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-

ภาพประกอบที่ พิมพ์อยู่ดา้ นล่างของภาพประกอบ โดยภาพประกอบต้องมีทงั ้ แกนตัง้ และแกนนอน ตัวเลข
เป็ น จานวนเต็ม มีห น่ วย มีสญ
ั ลัก ษณ์ ขาวดา ไม่ มีขอบ พร้อมแสดงค าบรรยายใต้ภ าพประกอบ โดย
ภาพประกอบและตารางรวมกันไม่เกิน 5

(ตัวอย่างภาพประกอบ)

ภาพประกอบที่ 1 ความเข้มข้นของไตรกลีเซอไรด์
เมื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของไตรกลีเซอไรด์ในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองพบว่า.........................
10. รูปแบบการอ้างถึง (Citation) ในวารสารคณะพลศึกษาเป็ นแบบตัวเลข
ตัวอย่าง: กกกกกก (1) กกกกกกกกกกกกกกกกก (2) กกกกก (3)กกกกกกกก(4) กกกกกกก (1, 2, 4)
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ A (2)
11. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง (References) เป็ นภาษาอังกฤษ โดยใส่ช่อื ผูแ้ ต่งทุกคน ถ้าผูแ้ ต่งมากกว่า 6
คนให้ใส่ et al. ปี ทต่ี พี มิ พ์เป็ นปี ค.ศ.
- วารสารวิชาการทีต่ พี มิ พ์
รูปแบบ : นามสกุลผูแ้ ต่ง ชื่อย่อ. ชื่อเรื่อง. ชื่อเต็มวารสาร. ปี ทต่ี พี มิ พ์; ฉบับที่ (เล่มที)่ : เลขหน้า.
ตัวอย่าง
1. Silalertdetkul S. The effect of food restriction on peptide YY hormone concentrations in sedentary
and active groups. Journal of Faculty of Physical Education. 2012; 15(1): 60-73.
2. Silalertdetkul S, Phongsri K, Kasiyaphat A, Silalertdetkul T, Senakam N, Wiyaporn P, et al. The
effects of exercise on body fat Journal of Faculty of Physical Education. 2017; 20(1): 55-65.
- วารสารวิชาการทีต่ พี มิ พ์ออนไลน์หรืออิเล็คโทรนิค
รูปแบบ : นามสกุลผูแ้ ต่ง ชื่อย่อ. ชื่อเรื่อง. ชื่อเต็มวารสาร. ปี ทต่ี พี มิ พ์; ฉบับที่ (เล่มที)่ : เลขหน้า.
ตัวอย่าง: Silalertdetkul S. The effect of food restriction on peptide YY hormone concentrations in
sedentary and active groups. Journal of Faculty of Physical Education. 2012; 15(1): 60-73.
หนังสือ
รูปแบบ : ชื่อผูแ้ ต่ง. ชื่อหนังสือ. ลาดับทีต่ พี มิ พ์. เมืองทีต่ พี มิ พ์: สานักพิมพ์; ปี ทต่ี พี มิ พ์
ตัวอย่าง: Thompson WR, Gordon NF, Pescatello LS. ACSM's guidelines for exercise testing and
prescription. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010.
- วิทยานิพนธ์
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รูปแบบ : ชื่อผูแ้ ต่ง. ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ์. ตาแหน่งของมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย:
ปี ทต่ี พี มิ พ์.
ตัวอย่าง: Silalertdetkul S. Cross validation of body density equations in Thai male aged between16-22
years. Bangkok: Mahidol University; 1999.
12. การตีพมิ พ์ในวารคณะพลศึกษา ไม่มคี า่ ธรรมเนียมในการตีพมิ พ์ใดๆ ทัง้ สิน้
13. บทความวิจยั หรือบทความวิชาการทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่น้ี ถือว่าเป็ นลิขสิทธ์ของวารสารคณะพลศึกษา
14. ผูเ้ ขียนควรตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษทีต่ พี พิ ม์ในวารสารคณะพลศึกษานี้
15. ผูเ้ ขียนควรใช้เอกสารอ้างอิงทีท่ นั สมัย และหลีกเลีย่ งการอ้างอิงจาก Website
16. วารสารคณะพลศึกษาขอสงวนสิทธิในการไม่
พจิ ารณาบทความวิจยั หรือบทความวิชาการทีไ่ ม่เป็ นไปตาม
์
ข้อกาหนดข้างต้น
ในกรณี ที่ผเู้ ขียนมีปัญหาและข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อผ่านทาง
E-mail: peswuresearch@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 22505
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